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ABSTRAK 

 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung 

dalam bertatap muka baik secara verbal maupun non verbal, dengan kelebihan 

memiliki reaksi berupa umpan balik (feedback) secara langsung dari komunikan. 

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti melakukan komunikasi dengan 

teman, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Berbagai macam latar belakang 

akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara menuntut kepala desa  melakukan komunikasi interpersonal. Hal 

demikian untuk mempengaruhi akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.  

 Kemudian yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana 

Komunikasi Interpersonal Kepala Desa dalam Membina Akhlak Generasi Muda 

di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara? 

Faktor apa saja yang menghambat pembinaan akhlak generasi muda di Desa 

Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ? Selanjutnya 

populasi yang diteliti berjumlah 80 orang yang terdiri dari perangkat desa dan 

generasi muda dan sample yang diambil penulis berjumlah 1 orang kepala desa 

dan 10 orang generasi muda.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian 

field research. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk melakukan analisis wacana komunikasi interpersonal dan faktor 

penghambat kepala desa dalam membina akhlak generasi muda di Desa Negara 

Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Dan metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

obsevasi, dan dokumentasi. 

 Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan komunikasi interpersonal 

yang digunakan kepala desa terhadap generasi muda menggunakan metode 

dakwah/ceramah yakni metode dakwah bil’lisan yaitu penyampaian informasi 

atau pesan dakwah melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara 

subyek dan obyek dakwah). Sedangkan metode diskusi yaitu proses dimana 

orang- orang yang berdiskusi akan mendapatkan suatu kesempatan untuk 

berdiskusi dan berkontribusi dari pengalaman mereka dalam memecahkan suatu 

masalah-masalah umum. Dengan menggunakan metode dakwah/ ceramah dan 

metode diskusi sehingga dapat terjadi komunikasi dua arah dan adanya feedback 

antara komunikator dengan komunikan. Peranan kepala desa sangatlah penting 

dalam pembangunan tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi pembangunan 

non fisik. Melalui Program Pemberdayaan masyarkat desa kepala d esa menitik 

beratkan dengan pembinaan generasi muda dengan semangat gotong royong 

mengaktifkan kembali karang taruna, pengajian dan memakmurkan masjid. 
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Adapun hambatan pembinaan akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara adalah hambatan kondisi 

penduduk, partisipasi dan fasilitas.  
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MOTTO 

 

                   

jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S AL A’RAAF: 199) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk 

semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus 

dapat member gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Guna 

menghindari penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang 

berjudul,”Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Membina Akhlak 

Generasi Muda Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara”, perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, adapun 

uraiannya sebagai berikut:  

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung 

antara dua orang.
1
 Menurut Priono Pratiko, komunikasi interpersonal merupakan 

komunikasi antara dua orang atau lebih dimana terjadi kontak langsung dalam 

bentuk percakapan, komunikasi jenis ini bisa berlangsung bertatap muka, bisa 

melalui media (telpon).
2
  

Sedangkan menurut Mulyana bahwa komunikasi interpersonal atau 

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pertanyaan menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.
3
  

                                                           
1
  Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur Strategi, (Bandung: Angkasa) h. 36 

2
  Priono Pratiko, Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi, (Bandung: Remaja Karya, 1987) h. 42 

3
  Ibid., h.4 
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Berdasarkan definisi di atas komunikasi interpersonal dalam skripsi adalah 

komunikasi yang terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka baik secara 

verbal maupun non verbal, dengan kelebihan memilki reaksi berupa umpan balik 

secara langsung dari komunikan. 

Menurut Soemarno dan Dardjosumardjono, kepala desa adalah merupakan 

orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu 

menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan 

pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai 

perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa 

gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.
4
  

 

Kepala desa yang di maksud adalah kepala desa Negara Ratu Kecamatan 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, yang mana kepala desa ini mengemban 

tugas dan kewajiban kepada masyarakat desanya dalam pembangunan desa 

terutama dalam pembinaan akhlak generasi muda di desanya. 

Pembinaan akhlak adalah pembinaan yang membawa hasil berupa 

terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, hormat kepada ibu-bapak, sayang kepada sesama makhluk Tuhan.
5
 

Untuk membentuk akhlak dan mengembangkan potensi manusia membutuhkan 

adanya bantuan dari orang lain untuk membimbing atau mendorong dan 

mengarahkan agar berbagai potensi tersebut bertumbuh dan berkembang secara 

wajar dan secara optimal, sehingga kelak hidupnya dapat berdaya guna dan 

berhasil guna. Dengan begitu mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.
6
 

                                                           
4
Dardjo sumardjono, Junuzal Junus, Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa & 

Kelurahan, (Jakarta: Union Cipta Muda, 1991) 
5
 Nata Abuddin, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010),h. 158 

6
 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 94 
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Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan pembinaan akhlak adalah 

suatu usaha sungguh-sungguh dan konsisten oleh lembaga pendidikan dalam 

membentuk anak menjadi manusia yang berakhlak mulia, dimana segala potensi 

rohaniah yang ada pada diri manusia jika dibina dengan cara pendekatan yang 

tepat sehingga terbentuk generasi muda yang berakhlakulkarimah. 

Generasi muda merupakan fase perkembangan remaja menuju kedewasaan 

diri menjadi pemuda. Di tinjau dari keberadaannya pemuda adalah merupakan 

aset bangsa dan sumber daya manusia yang akan melangsungkan gerak 

pembangunan bangsa di masa mendatang. Mengingat potensi yang ada pada diri 

pemuda yang masih labil karena masa perkembangannya, maka upaya untuk 

mengarahkan perkembangan pemuda kearah yang positif dan tepat terus 

dilakukan berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat dan pemerintah.
7
  

Generasi muda yang dimaksud dalam skripsi ini adalah masyarakat desa 

yang berusia remaja yang tinggal di desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara yang menjadi binaan kepala desa agar dapat menjadi 

generasi muda yang berakhlakul karimah.  

Berdasarkan uraian definisi di atas, yang dimaksud penulis dalam penelitian 

ini adalah penulis ingin meneliti bagaimana komunikasi interpersonal dari seorang 

kepala desa dalam membina akhlak generasi muda. 

 

 

 

                                                           
7
 Abd. Rahman Getteng , Pendidikan Islam Dalam Pembangunan,(Jakarta: Yayasan Al 

Ahkam, 1997), h. 67 



4 
 

 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul ini untuk diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Di zaman modern sekarang ini teknologi telah berkembang sangat pesat, 

tidak menutup kemungkinan remaja menjadi rentan dan ikut terbawa arus, 

dimana akan terjadi kenakalan remaja yang merupakan masalah yang 

sering menimbulkan kecemasan dan kehawatiran sehingga terbentuknya 

perilaku yang negatif seperti merokok, mabuk-mabukan, narkoba dan 

perampokan, oleh karena itu penting adanya seluruh komponen keluarga 

maupun masyarakat untuk membina akhlak remaja, karena pada usia ini 

remaja dapat dikategorikan masih labil. 

2. Tersedianya referensi untuk peneliti dan jarak yang mudah untuk 

dijangkau. 

C. Latar Belakang Masalah  

Komunikasi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena sejak 

kita lahir komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik 

dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Komunikasi merupakan perbuatan 

manusia dalam kehidupannya sehari-hari, komunikasi dapat dikatakan memiliki 

peranan yang sangat penting bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan 

politik. 

Menurut Onong Uchjana Efendy komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan oleh satu orang ke orang lain untuk menginformasikan, mengubah sikap, 
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pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung)  maupun tidak langsung 

(melalui media).
8
 

Berdasarkan pengertian di atas, komunikasi merupakan hal yang harus 

dipahami agar kita bisa menyampaikan dengan mudah pesan yang ada pada 

individu kepada orang lain. Bahasa komunikasi yang disampaikan kepada orang 

lain bisa melalui ucapan langsung yaitu dengan langsung melakukan pertemuan 

secara tatap muka, melalui tulisan yaitu dengan karya tulis, melalui gerak tubuh 

yaitu dengan bahasa nonverbal dan dengan penyiaran melalui media sosial. Oleh 

karena itu  komunikasi sangatlah penting untuk kehidupan, baik itu didalam 

keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Dengan adanya interaksi individu dalam 

berkomunikasi yang dapat dikatakan merupakan komunikasi interpersonal maka 

tujuan yang yang diharapkan berjalan dengan optimal.  

Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau 

beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan sevara langsung 

dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula.
9
  

Sedangkan menurut Purwanto, komunikasi interpersonal atau komunikasi 

antar pribadi sebagai komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang 

lain dalam suatu masyarakat maupun orang dengan menggunakan media 

komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.
10

  

                                                           
8
Onong Uchana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005), h.4 
9
  Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.3 

10
Rd Nia Kurnia Wati, Komunikasi Antarpribadi : Konsep dan Teori Dasar, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h.7 
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Berdasarkan pengertian tentang komunikasi interpersonal, dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih dan langsung mendapatkan umpan balik 

dari komunikan kepada komunikator. Karena dalam berkomunikasi yang menjadi 

kunci utamanya adalah bahasa, kemudian sikap dan situasi waktu berkomunikasi. 

Komunikasi merupakan suatu transaksi untuk meningkatkan kerja dan 

mengoptimalkan keinginan dalam sebuah lembaga atau instansi. Dalam hal ini 

komunikasi interpersonal dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam 

menjalin hubungan dengan masyarakat public atau instansi lain.  

Komunikasi interpersonal sangat potensial dalam mempengaruhi atau 

membujuk orang lain yang mana merupakan komunikasi langsung atau 

komunikasi secara tatap muka antara si pengirim dan yang menerima pesan.
11

 

Dalam hal ini komunikasi interpersonal kepala desa dengan warganya dalam 

upaya membina akhlak remaja di desanya. 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
12

 

Seiring dengan perkembangan zaman diberbagai daerah baik perkotaan 

maupun perdesaan sudah mengalami perkembangan yang sangat meningkat  segi 

kehidupan, di mana setiap manusia kini tengah disibukkan dengan urusan 

                                                           
11

 Effendi, Ilmu Komunikasi dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.47 
12

 Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa 
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duniawi, sehingga melalaikan kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Oleh 

karena itu timbullah gejala-gejala kemerosotan moral akhlak yang telah sampai 

pada titik yang sangat mencemaskan, antara lain dengan bertambahnya aneka 

sumber kemaksiatan secara mencolok.  

Kenakalan remaja pun semakin meningkat. Hal ini ditandai semakin 

banyaknya terjadi dikalangan remaja yang mana perbuatan-perbuatan yang 

menjurus kepada kriminalitas, seks bebas, perkelahian antar pelajar, korban 

narkoba dan dekadensi moral lainnya. Kenyataan tersebut antara lain disebabkan 

oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. 

Mereka mengira dengan uang dan materi akan mampu membahagiakan mereka, 

justru karena sibuknya orang tua dalam mencari dan mengumpulkan harta benda, 

sehingga mengesampingkan kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Hal ini 

akan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka.  

Adapun penyebab kenakalan remaja atau anak-anak adalah salah satunya 

kurangnya pendidikan agama yang diberikan di dalam keluarga (orang tua).
13

 

Yang di maksud pendidikan agama di sini adalahpenanaman jiwa agama sejak 

anak masih kecil dengan jalan membiasakan mereka untuk melakukan sifat-sifat 

dan kebiasaan yang baik, misalnya menghargai hak milik orang lain, selalu 

berkata terang, benar, dan jujur, suka menolong, memaafkan kesalahan orang lain, 

dan sebagainya.  

Penanaman kebiasaan yang baik yang sesuai dengan jiwa ajaran agama itu, 

dapat dilakukan dengan mudah pada anak apabila ia mendapatkan contoh-contoh  

                                                           
13

 Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.23   
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dari orang dewasa disekitarnya terutama dari kedua orang tuanya. Kebiasaan-

kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran agama, menjadi dasar pokok dalam 

pembentukan kepribadian si anak. Apabila kepribadiannya dipenuhi nilai-nilai 

agama, maka mereka akan terhindar dari kelakuan – kelakuan yang buruk.Oleh 

karena itu, orang tua dan lingkungan disekitarnya hendaknya mendorong anak-

anaknya untuk memahami ajaran agama.  

Namun, ketika orang tua sudah memberikan pendidikan agama di rumah 

faktor lingkungan tidak terlepas dari perhatiaan karena pada masa remaja tersebut 

teman dan lingkungan menjadi sangat berarti bagi kalangan remaja.  

Di dalam kehidupan masyarakat kita sering melihat atau setidak-tidaknya 

melalui berita atau surat kabar di beritakan kabar criminal pembegalan yang 

dilakukan oleh remaja, pengebrekan pesta narkoba oleh para remaja. Dari berita 

tersebut kadang terlihat sangat miris karena berita tersebut terjadi di daerah 

pedesaan, yang mana semua orang akan berpikir bahwa desa adalah suatu wilayah 

yang jauh dari perkotaan yang memiliki suasana yang damai, tentram jauh dari 

kebisingan dan polusi udara.  

Oleh karena itu untuk membina akhlak generasi muda tidaklah terlepas dari 

peran serta orang tua dan lingkungan, di pedesaan peran kepala desa sebagai  

tokoh yang dituakan di desa memiliki peran yang sangat penting untuk membina 

para remaja di desa untuk berkarya, aktif dan berakhlak.  

Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 

memiliki dataran yang cukup tinggi dengan jalan yang belum teraspal secara 

menyeluruh, hanya jalan protokol saja yang sudah di aspali dengan kondisi yang 



9 
 

 
 

banyak berlubang, untuk jalan masuk ke rumah warga atau kebun baru ditanami 

batu-batu besar yang baru-baru ini dikerjakan oleh pemerintah namun masih 

banyak pula jalan merah yang berdebu saat musim kemarau dan becek saat musim 

penghujan.  

Dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk ditanami oleh penduduk, 

penduduk setempat memanfaatkannya untuk menanam tanaman pangan seperti 

jagung, padi sawah, dan ubi kayu. Penduduk desa juga menggunakan lahan untuk 

ditanami hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, coklat, karet dan tebu.
14

 

Berdasarkan data di atas kehidupan masyarakat Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Lampung Utara dipandang sudah relatif baik dengan  

Sumber daya manusia yang cukup baik yang merupakan salah satu potensi yang 

sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya 

masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui peningkatan 

pendidikan.  

Berdasarkan data di lapangan yang diambil peneliti melalui pra survey dapat 

diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai 

Utara Lampung Utara masih cukup rendah, khususnya untuk tingkat SLTP ke 

atas. Hal ini, dikarenakan pelayanan pendidikan belum merata dan belum 

menjangkau seluruh wilayah, banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang 

rusak dan ketidakmampuan masyarakat dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi.
15

   

                                                           
14

 Dokumentasi Desa Negara Ratu, pada tanggal 14 Juli 2019 
15

 Dokumentasi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Lampung Utara, pada tanggal 

14 Juli 2019 
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Melihat tingkat pendidikan masih cukup rendah di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Lampung Utara mengakibatkan banyaknya pemuda 

pengangguran sehingga banyak sekali terlihat pemuda desa jikalau malam hari 

mereka nongkrong mabuk-mabukan, berjudi bahkan mereka mengkonsumsi 

narkoba. Melihat hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi beban tugas kepala 

desa, Oleh karena itu, peran kepala desa sangatlah penting dalam membangun 

pendidikan masyarakat terutama para remaja di desa tersebut sehingga terbentuk 

generasi muda yang berakhlak karimah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana komunikasi interpersonal kepala desa dalam upaya membina akhlak 

generasi muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang perlu dipecahkan berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah disebutkan, maka dmapat penulis rumuskan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Bagaimana komunikasi interpersonal Kepala Desa dalam membina 

akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara? 

2. Faktor-faktor Apa saja yang menghambat pembinaan akhlak generasi 

muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal kepala desa 

dalam membina akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pembinaan 

akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai 

Utara Kabupaten Lampung Utara. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

waawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi, 

khususnya kajian dakwah dalam komunikasi interpersonal kepala 

desa dalam membina akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi kalangan Akademis: Menambah khazanah penelitian bagi 

UIN Raden Intan Lampung jurusan Komunikasi pada khususnya 

dan jurusan komunikasi di Indonesia pada umumnya. Menjadi 

refrensi bagi penelitian sejenis.  
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2) Kepala desa, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam 

pengelolan kegiatan pembinaan akhlak generasi muda. 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau pada responden.
16

 Karena penulis bertemu langsung 

kepala desa, remaja dan masyarakat disekitar di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

 

b. Sifat Penelitian  

Adapun sifat penelitian penulis pada karya ilmiah ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsi dan 

menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan 

yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang 

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang 

tengah berkembang).
17

 Dipilihnya penelitian ini agar memperoleh 

paparan dan gambaran yang tepat tentang komunikasi interpersonal 

                                                           
16

 M. Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 
17

Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, (Jakarta: CAPS , 2014), h.179. 
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kepala desa dalam membina akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah obyek penelitian atau obyek yang diteliti, sedangkan 

sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi ini disebut subyek penelitian.
18

 Dalam arti lain 

populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti.
19

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang 

terdiri dari kepala desa, Badan Pemerintahan Desa (BPD), Sekretaris 

Desa, Bidang Kependudukan, Karang Taruna, dan Risma yang berjumlah 

5 orang dan remaja Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 80 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
20

 Dapat dikatakan juga bahwa sampel merupakan 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
21

Dalam arti lain, sampel 

adalah sebagian individu yang diselidiki.  

Dari populasi yang diteliti, agar lebih spesifik perlu adanya 

pemilihan khusus objek yang akan di teliti. Sehingga di perlukan adanya 

                                                           
18

Notoatmomodjo. S, Metodologi Penlitian Kesehatan.(Jakata: Rineka Cipta, 2002), h. 89. 
19

Bambang Prasetyo, MetodePeneelitian kuantitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet V, 

2010), h. 119. 
20

  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80. 
21

  Kontur Ronny, metode penelitian, (Jakarta: Buana Printing, Cet II 2009) h. 174 
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teknik sampling (cara yang digunakan untuk mengambil sampel)
22

. 

Teknik dalam pengambilan sampel adalah menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau cirri-ciri tertentu
23

. Pemilihan sekelompok subyek di 

dasarkan atas cirri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang melalui sangkut 

paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelum nya. 

Dalam penelitian ini, data yang diharapkan atau terkumpul adalah 

mengenai komunikasi interpersonal kepala desa dalam upaya membina 

akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hal tersebut adapun ciri-ciri 

yang dimaksud oleh penulis antara lain : 

1. Aparat Pemerintahan Desa, Kepala Desa Negara Ratu 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

2. Remaja Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara yang berakhlak kurang baik . 

3. Remaja yang aktif dalam Risma Masjid, Karang Taruna ataupun 

kegiatan desa lainnya. 

Oleh karena itu penulis mengambil sample yaitu kepala desa 

berjumlah 1 orang dan remaja yang memenuhi kriteria sebanyak 10 

orang. 

                                                           
22

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973) h.75 
23

M. Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002) h. 

85 
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G. Metode Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan alat 

pengumpul data sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu suatu kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden
24

 

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan 

secara lisan dan dilakukan orang atau lebih yang berhadap-hadapan secara 

fisik yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan 

telinga nya dan merupakan alat pengumpulan data informasi tentang 

beberapa data.
25

  

Metode interview adalah cara memperoleh data dengan cara tanya 

jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara 

dengan narasumber. Dalam wawancara, alat pengumpulan dan data disebut 

juga sebagai pedoman wawancara. Pedoman wawancara harus dapat 

dimengerti oleh pengumpul data karena dialah yang akan menanyakan dan 

menjelaskan kepada responden.
26

 

                                                           
24

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2015), h. 63. 
25

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research II,  (Yogyakarta: Andi Offset 1989.), h.192 
26

 Nasution, metode research penelitian ilmiah (Jakarta : bumi aksara, 2006), Cet-VII, h. 

128 
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Menurut Muhammad musa dan Titin Nurfitri, salah satu metode 

pengumpulan data adalah dengan wawancara, yaitu mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden.
27

 

Metode interview yang digunakan oleh penulis merupakan metode 

yang utama dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan bahwa metode 

interview dipandang lebih memegang peranan untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. Selain itu, data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh 

secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi dan data yang 

bersifat akurat dapat diperoleh. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

komunikasi interpersonal kepala desa dalam membina akhlak generasi muda 

di desa Negara Ratu Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya merupakan 

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung”.
28

  

Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi partisipan, yaitu 

observasi yang  turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung 

dalam kegiatan pengamatan dilapangan. Penulis mendatangi langsung lokasi 

yang menjadi tempat penelitian, kemudian meneliti, mengamati dan 

mencatat yang terjadi pada objek penelitian. 

                                                           
27

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193 
28

 Kartini kartono, op cit., h. 32. 
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Metode observasi ini sebagai metode pelengkap karena penulis ingin 

membuktikan data-data secara benar mengenai apa yang telah disamapikan 

oleh narasumber. 

 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang serupa catatan, buku, surat, majalah dan sebagainya. Metode 

dokumentasi ini digunakan setelah melakukan metode wawancara dan 

observasi. Tujuannya adalah untuk melengkapi data.
29

 Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data penduduk, surat dan bukti suatu 

peristiwa atau sejarah. Dokmentasi ini digunakan untuk mempermudah 

dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, sehngga suatu penelitian 

menjadi valid. 

H. Analisa Data 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu menurut 

Arikunto, bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan 

memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara 

menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti.
30

  

                                                           
29

 Cholid Naburko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h. 98. 
30

 Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010),  h. 56. 
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Proses analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini  yaitu setelah 

data terkumpul, kemudian data dipilih terlebih dahulu, selanjutnya penulis akan 

mengolah dan menganalisiss data hasil penelitian sehingga dapat dijadikan suatu 

keputusan yang objektif dengan mengambil kessimpulan yang berdasarkan pada 

fakta-fakta yang ada dan merangkainya menjadi solusi dalam permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini. 
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BAB II 

KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MEMBINA                        

AKHLAK GENERASI MUDA 

 

 

A. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Setiap manusia memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik 

secara verbal dan non verbal, baik itu dilakukan oleh dua orang ataupun lebih 

sehingga akan menghasilkan efek dalam berkomunikasi. Komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung anatara dua 

orang.
31

  

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi anatara dua orang 

atau lebih dimana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan, 

komunikasi jenis ini bisa berlangsung terhadap muka, bisa melalui medium 

(telpon).
32

  

Definis ini dapat dimengerti bahwa komunikasi interpersonal itu 

terjadi secara langsung, dengan kelebihan memilki reaksi berupa umpan balik 

secara langsung dari komunikan.  

M. Hardjana mendefinisikan tentang komunikasi interpersonal yang 

dikutip oleh Suranto Aw menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah 

interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, dimana pengirim dapat 

                                                           
31

  Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur Strategi, (Bandung: Angkasa) h. 36 
32

  Priono Pratiko, Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi, (Bandung: Remaja Karya, 1987) h. 42 
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menyampaikan pesan sevara langsung dan penerima pesan dapat menerima 

dan menanggapi secara langsung pula.
33

  

Pendapat senada dikemukakan oleh Dedy Mulyana bahwa komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-

oarang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pertanyaan menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.
34

  

Keunggulan komunikasi jenis ini bahwa umpan balik seketika, dimana 

komunikator suatu saat bisa berganti menjadi komunikan begitu juga 

sebaliknya, yakni dengan efek seketika.  

Purwanto mendefenisikan komunikasi interpersonal atau komunikasi 

antar pribadi sebagai komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan 

orang lain dalam suatu masyarakat maupun orang dengan menggunakan 

media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.
35

  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang komunikasi interpersonal, 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih dan langsung mendapatkan umpan 

balik dari komunikan kepada komunikator. 

 

 

 

                                                           
33

  Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.3 
34

  Ibid., h.4 
35

Rd Nia Kurnia Wati, Komunikasi Antarpribadi : Konsep dan Teori Dasar, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h.7 
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2. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Interpersonal 

a. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Fungsi utama komunikasi ialah mengendalikan lingkungan guna 

memperoleh imbalan tertentu berupa fisik, ekonomi dan sosial.
36

 

Menurut Alo Liliweri fungsi-fungsi komunikasi antarpribadi terdiri dari 

fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan.
37

 Berikut uraian 

tersebut: 

1) Fungsi Sosial 

Komunikasi antarpribadi secara otomatis memiliki  fungsi sosial, 

karena proses komunikasi beroperasi dalam konteks sosial yang 

orang-orangnya berinteraksi satu sama lain. Dalam keadaan 

demikian maka fungsi sosial komunikasi antarpribadi 

mengandung aspek-aspek: 

2) Manusia berkomunikasi untuk mempertemukan kebutuhan 

biologis dan psikologis.  

Para psikologis memandang bahwa setiap orang secara alamiah 

merupakan makhluk sosial. Tanpa mengadakan interaksi sosial 

maka seseorang gagal dalam hidupnya. Melalui komunikasi 

antarpribadi manusia berusaha mencari dan melengkapi 

kebutuhan hidupnya.
38

 

 

                                                           
36

  Leilan Mona & Muhammad Budyatna, Teori Komunikasi Antarpribadi, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.27 
37

 Alo Liliweri, Prespektif Teoritis Komunikasi Antar Pribadi, (Bandung:  Citra Aditya 

Bakti, 1994),  h.27  
38

  Ibid., h.28 
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3) Manusia berkomunikasi memenuhi kewajiban sosial. 

Setiap orang terikat dalam suatu system nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat seperti, ia wajib secara sosial 

berhubungan dengan orang lain. Norma dan nilai-nilai telah 

mengatur kewajiban-kewajiban tertentu secara sosial dalam 

berkomunikasi sebagai suatu keharusan yang tak dapat dielakkan. 

4) Manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan timbal 

balik. 

Salah satu aspek fungsi sosial dari komunikasi dalam 

pengembangan hubungan timbal balik. Seperti dalam kehidupan 

sosial di sekolah terdapat berbagai tingkat perbedaan interaksi, 

relasi transaksional seperti, antara kepala sekolah dan guru, antara 

guru dengan rekan kerjanya, antara guru dengan murid, hal 

tersebut terjadi karena kebutuhan timbale balik diantara pergaulan 

itu tidak sama.
39

 

 

5) Manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat mutu 

diri sendiri. 

Ternyata hanya melalui komunikasi antarpribadi setiap orang 

mendapatkan penilaian dari orang lain. 

6) Manusia berkomunikasi untuk menangani konflik. 

                                                           
39
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Pertentangan antara manusia, terutama antarpribadi merupakan 

kenyataan hidup yang tak dapat dihindari. Melalui komunikasi 

antarpribadi konflik dapat dihindari karena telah terjadi 

pertukaran pesan dan kesamaan makna tentang sesuatu makna 

tertentu. 

b. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Tujuan komunikasi interpersonal itu bermacam-macam, beberapa 

di antaranya dipaparkan sebagai berikut: 

1) Mengungkapkan Perhatian Kepada Orang Lain. 

Salah satu  tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk 

mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Dalam hal ini 

seseorang berkomunikasi dengan cara menyapa, tersenyum, 

melambaikan tangan, membungkukkan badan, menanyakan 

kabar kesehatan partnerkomunikasinya dan sebagainya.
40

 

2) Menemukan Diri Sendiri. 

Artinya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal 

karena ingin mengetahui dan mengenali karakteristik diri 

pribadi berdasarkan informasi dari orang lain. Bila seseorang 

terlibat komunikasi interpersonal dengan orang lain, maka 

terjadi proses belajar banyak sekali tentang diri maupun 

orang lain. 
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  Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 19 
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3) Menemukan Dunia Luar. 

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan 

untuk mendapatkan berbagai informasi dari orang lain, 

termasuk informasi penting dan aktual. Misalnya komunikasi 

interpersonal dengan seorang dokter mengantarkan seseorang 

untuk mendapatkan informasi tentang penyakit dan 

penanganannya. 

 

4) Membangun dan Memelihara Hubungan yang Harmonis 

Sebagai makhluk sosisal, salah satu kebutuhan setiap orang 

yang paling besar adalah membentuk dan memelihara 

hubungan baik dengan orang lain. Oleh karena itulah setiap 

orang telah menggunakan banyak waktu untuk 

berkomunikasi interpersonal yang diabadikan untuk 

membangun dan memelihara hunguan sosial dengan orang 

lain.
41

 

5) Mempengaruhi Sikap dan Tingkah Laku. 

Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu 

atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secra 

langsung maupun tidak langsung(dengan menggunakan 

media). 

 

                                                           
41
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6) Mencari Kesenangan atau Sekedar Menghabisi Waktu 

Ada kalanya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal 

sekedar mencari kesenangan atau hiburan dan untuk 

menghabiskan waktu karena komunikasi semacam itu dapat 

memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang 

memerlukan suasana rilekas, ringan dan menghibur dari 

semua keseriusan berbagai kegiatan sehari-hari. 

7) Menghilangkan Kerugian Akibat Salah Berkomunikasi 

Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian 

akibat salah berkomunikasi dan salah interpretasi yang terjadi 

antara sumber dan penerima pesan. Mengapa? Karena dengan 

komunikasi interpersonal dapat dilakukan pendekatan secara 

langsung, menjelaskan berbagai pesan yang rawan 

menimbulkan kesalahan interpretasi. 

8) Memberikan Bantuan (konseling) 

Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi 

menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan 

profesional mereka untuk mengarahkan kliennya.
42

 

3. Proses Komunikasi Interpersonal 

Proses komunikaasi ialah langkah-langkah yang menggambarkan 

terjadinya kegiatan komunikasi. Memang dalam kenaytaanya, kita tidak 

pernah berfikir terlalu detail mengenai proses komunikasi. Secara sederhana 
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proses komunikasi digambarkan sebagai proses yang menghubungkan 

pengiriman dengan penerima pesan.
43

 Proses tersebut terdiri dari enam 

langkah yaitu sebagai berikut: 

1. Keinginan berkomunikasi. Seseorang komunikator mempunyai 

keinginan untuk berbagai gagasan dengan orang lain.  

2. Encoding oleh komunikator. Encoding merupakan tindakan 

memformulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol-simbol, 

kata-kata dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin 

dengan pesan yang disusun dan cara penyampainnya. 

3. Pengiriman pesan. Untuk mengirim pesan kepada orang yang 

dikhendaki, komunikator memilih saluran komunikasi seperti 

telpon, SMS, e-mail, surat ataupun secara tatap muka. 

4. Penerimaan pesan. Pesan yang dikirim oleh komunikator telah 

diterima oleh komunikan. 

5. Decoding oleh komunikan. Decoding merupakan kegiatan internal 

dalam diri penerima. Melalui indera, penerima mendapatkan 

macam-macam data dalam bentuk “mentah”, berupa kata-kata dan 

simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-

pengalaman yang mengandung makna. 

6. Umpan balik. Setelah menerima pesan dan memahaminya, 

komunikan memberikan respon atau umpan balik. Dengan umpan 

balik ini, seorang komunikator dapat mengevaluasi efektivitas 
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komunikasi. Umpan balik ini biasanya juga merupakan awal 

dimulainya suatu siklus proses komunikasi baru, sehingga proses 

komunikasi berlangsung secara berkelanjutan.
44

 

4. Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal, merupakan jenis komunikasi yang 

frekuensi terjadinya cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila 

diamati dan dikomperasikan dengan jenis komunikasi lainnya, maka dapat 

dikemukakan ciri-ciri komunikasi interpersonal sebagai berikut: 

a. Arus pesan dua arah. Komunikasi interpersonal menempatkan 

sumber pesan dan penerima dalam posisi yang sejajar, sehingga 

memicu terjadinya pola penyebaran pesan mengikuti arus dua 

arah. 

b. Suasana nonformal. Komunikasi interpersonal biasanya 

berlangsung dalam suasana nonformal. Dengan demikian, 

apabila komunikasi itu berlansung antara para pejabat di sebuah 

instansi, maka perlu komunikasi itu tidak secara kaku berpegang 

pada herarki jabatan dan prosedur birokrasi, namun lebih 

memilih pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan. 

c. Umpan balik segera. Oleh karena komunikasi interpersonal 

biasanya mempertemukan para pelaku komunikasi secara 

bertatap muka, maka umpan balik dapat diketahui dengan 

segera. 
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d. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Komunikasi 

interpersonal merupakan metode komunikasi antar individu 

yang menuntut agar peserta komunikasi berada dalam jarak 

dekat, baik jarak dalam arti fisik maupun nonfisik 

e. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara 

simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Untuk meningkatkan keefektifan komunikasi interpersonal, 

peserta komunikasi dapat memberdayakan pemanfaatan 

kekuatan pesan verbal maupun nonverbal secara simultan.
45

 

 

5. Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

Komunikasi interpersonal dapat dikatakan efektif apabila pesan 

diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan pesan 

ditindak lanjuti dengan sebuah perbuatan secara suka rela oleh penerima 

pesan, dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada 

hambatan untuk hal itu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan 

bahwa komunikasi interpersonal dikatakan efektif, apabila memenuhi tiga 

persyaratan utama, yaitu: 

a. Pengertian yang sama terhadap makna pesan 

Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran 

komunikasi dikatakan efektif, adalah apabila makna pesan yang 

dikirim oleh komunikator sama dengan makna pesan yang 

diterima oleh komunikan. 
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b. Melaksanakan pesan secara suka rela  

Indikator komunikasi interpersonal yang efektif berikutnya adalah 

bahwa komunikasi menindaklanjuti pesan tersebut dengan 

perbuatan dan dilakukan secara suka rela, karena tidak dipaksa. 

Komunikasi interpersonal yang baik dan berlangsung dalam 

kedudukan setara (tidak superior-inferior) sangat diperlukan agar 

kedua belah pihak menceritakan dan mengungkapkan isi 

pikirannya secara suka rela, jujur, tanpa merasa takut.   

 

c. Meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi 

Efektivitas dalam komunikasi interpersonal akan mendorong 

terjadinya hubungan yang positif dengan rekan, keluarga dan 

kolega. Hal ini disebabkan pihak-pihak yang saling 

berkomunikasi merasakan memperoleh manfaat dari komunikasi 

itu, sehingga merasa perlu untuk memelihara hubungan 

antarpribadi.
46

 

 

B. Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Pembinaan Akhlak 

Akhlak ialah intisari yang bersemayam di hati tempat munculnya 

tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Menurut 

tabiatnya, intisari tersebut siap menerima pengaruh pembinaan yang baik atau 

salah kepadanya. Jika intisari tersebut dibina untuk memilih keutamaan, 
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kebenaran, cinta kebaikan, cinta keindahan, dan benci keburukan maka, 

muncullah perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah. Itulah akhlak yang 

baik misalnya akhlak lemah-lembut, akhlak sabar, khlak dermawan, akhlak 

berani, akhlak adil, akhlak berbuat baik, dan lain sebagainya dari itu akhlak 

yang baik, dan penyempurna diri.  

Sebaliknya, jika intisari tersebut disia-siakan, tidak dibina dengan 

pembinaan yang proporsional, bibit-bibit kebaikan di dalamnya tidak 

dikembangkan, dan dibina dengan pembinaan yang buruk hingga keburukan 

menjadi sesuatu yang dicintainya, kebaikan menjadi suatu yang dibenci, dan 

perkataan buruk keluar dari mulutnya dengan mudah, maka dikatakan akhlak 

yang buruk, misalnya berkhianat, bohong, keluh kesah, rakus, jorok dan 

sebagainya.
47

 

Salah satu kewajiban dalam Islam penyucian jiwa. Jika meniggalkan 

kewajiban ini akan menyebabkan kerugian dunia dan akhirat. Dalam 

pendangan Al-Quran manusia harus memerangi sifat-sifat tercelah seperti, 

bangga diri, kikir, rakus, tamak dan sebagainya. Dalam pandangan Al-Quran 

dan riwayat-riwayat Ahlulbait as serta ulama ilmu akhlak  penyucian diri 

adalah termasuk dari bahagian dari kewajiban yang paling wajib.
48

 

 

Akhlak. juga berarti prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. 

Akhlak mulia berarti seluruh prilaku umat manusia yang sesuai dengan 

tuntunan al-Qur’an  dan hadist  yaitu adab sopan santun yang dicontohkan 
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31 
 

 
 

dan diajarkan Rasulullah Muhammad saw kepada seluruh umat manusia 

ketika beliau masih hidup.  Ada   dua   pendekatan   untuk   mendefenisikan   

akhlak,  yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologi 

(peristilahan). Akhlak   berasal dari bahasa arab yakni  khuluk yang menurut 

loghat diartikan:   budi  pekerti, perangai,   tingkah   laku   atau   tabiat.   

Kalimat   tersebut   mengandung   segi-segi persesuaian dengan perkataan 

khalaqun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan sang pencipta 

yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan.  

Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan 

antara makhluk dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-

Qalam : 4 

            

4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 

Secara terminologi kata "budi pekerti" yang terdiri dari kata budi dan 

pekerti. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan 

kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio atau character. Pekerti adalah 

apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh hati, yang disebut 

behavior. Jadi budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil rasio dan 

rasa yang termanifestasikan pada karsa dan tingkah laku manusia. Sedangkan 
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secara terminologi akhlak adalah suatu keinginan yang ada di dalam jiwa 

yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal/pikiran.
49

  

Adapun defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan 

darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, 

yaitu antara lain: 

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam 

jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.   

Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakuakan sesuatu 

perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, 

tidur dan gila.   

Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari 

dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari 

luar. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang dilakukan atas dasar kemauan, 

pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu 

yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau 

buruk.   

Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara  Kelima, 

sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang 

baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena 

Allah, bukan karena dipuji orang 
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 atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.
50

 

Berdasarkan pengertian akhlak di atas dapat dikatakan bahwa akhlak 

tidak terbentuk dengan sendirinya haruslah melalui dengan pembinaan. 

Berbicara masalah pembinaan atau pembentukan akhlak sama dengan 

berbicara pada tujuan pendidikan Islam.  

Muhammad Atiyah al-Abrasyi misalnya mengatakan bahwa pendidikan 

budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian 

pula dengan Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan hidup setiap 

muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang dipercaya dan 

menyerahkan diri kepada-Nya dan memeluk Agama Islam.
51

 

Usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai macam metode terus 

dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan 

pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi 

muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat 

kepada ibu-bapak, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan seterusnya. 

Sebaliknya, keadaan menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibina 

akhlaknya, atau dibiyarkan tanpa bimbingan, arahan, dan pendidikan, ternyata 

menjadi anak-anak yang tidak dibina akhlaknya, tanpa bimbingan, arahan, 

dan pendidikan ternyata menjadi anak-anak yang nakal, menganggu 

masyarakat, melakukan berbagai perbuatan tercela dan seterusnya. Ini 

menunjukkan bahwa akhlak perlu dibina.
52
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Pembentukan atau pembinaan akhlak dapat diartikan sebagai usaha 

sungguhsungguh dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan 

sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguhsungguh dan konsisiten. Pembentukan akhlak 

ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha 

pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rihaniah yang ada pada 

diri manusia, termasuk dalamnnya akahl, nagsu amarah, nafsu syahwat, 

fitrah, kata hati, nurani, dan intuisi dibina secara optimal dengan cara dan 

pendekatan yang tepat.
53

 

 

Jika program pendidikan dan pembinaan akhlak itu dirancang dengan 

baik, sistematik, dan dilaksanakan dengan seungguh-sungguh, maka akan 

menghasilkan anak-anak atau orang-orang yang baik akhlaknya. Disinilah 

letak peran dan fungsi lembaga pendidikan. Jadi tujuan yang terangkum 

dalam visi dan misi suatu lembaga pendidikan akan menjadi suatu usaha 

dalam mendidik dan melatih dan membentuk pribadi anak didiknya menjadi 

manusia yang berakhlak mulia.  

Untuk membentuk akhlak dan mengembangkan potensi manusia 

membutuhkan adanya bantuan dari orang lain untuk membimbing atau 

mendorong dan mengarahkan agar berbagai potensi tersebut bertumbuh dan 

berkembang secara wajar dan secara optimal, sehingga kelak hidupnya dapat 

berdaya guna dan berhasil guna. Dengan begitu mereka akan dapat 
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menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosialnya.
54

 

Dengan demikian, penulis mengartikan bahwa pembinaan akhlak 

adalah suatu usaha sungguh-sungguh dan konsisten oleh lembaga pendidikan 

dalam membentuk anak menjadi manusia yang berakhlak mulia, dimana 

segala potensi rohaniah yang ada pada diri manusia jika dibina dengan cara 

penekatan yang tepat. 

 

2. Dasar Hukum Pembinaan Akhlak  

Dasar Islam, dasar atau alat pengukur yang mengatakan baik buruknya 

sifat seseorang itu adalah al-Qur’an dan as-Sunnah Nabi saw. Apa yang baik 

menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut al-Qur’an 

dan as-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dijauhi.
55

  

Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas dalam 

Al-Quran. Al-Quran menjelaskan berbagai pendekatan yang meletakkan al-

Qur’an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan akhlak yang paling 

terang dan jelas. Pendekatan Al-Quran dalam menerangkan akhlak yang 

mulia, bukan pendekatan teoritikal, tetapi dalam bentuk konseptual dan 

penghayatan. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam 

perwatakan manusia dalam sejarah, dan daklam realita kehidupan semasa Al-

Quran di turunkan. Al-Quran menggambarkan akidah orang-orang beriman 
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kelakuan mereka yang mulia dan gambaran kehidupan mereka yang tertib, 

adil, luhur, dan mulia dan berbanding dengan perwatakan orang-orang kafir 

dan munafik yang jelek dan merusak. Gambaran mengenai akhlak mulia dan 

akhlak keji begitu jelas dalam perilaku manusia sepanjang sejarah.  

Al-Quran juga menggambarkan perjuangan para rasul untuk 

menegakkan nilai-nilai mulia dan murni dalam kehidupan dan bagaimana 

mereka ditentang oleh kefasikan, kekufuran, dan kemunafikan yang mencoba 

menggoyahkan tegaknya akhlak yang mulia sebagai teras kehidupan yang 

luhur dan murni itu.
56

 

 

3. Macam-macam Akhlak 

Secara garis besar akhlak itu terbagi menjadi dua macam yaitu: a) 

Akhlak Mahmudah yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak mulia, b) Akhlak 

Madzmumah yaitu akhlak yang tercela. Adapun indikator utama dari akhlak 

yang baik adalah sebagai berikut:  

a. Perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah dan Rasulullah 

SAW yang termuat dalam Al-qur'an dan As-sunah.  

b. Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat  

c. Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia 

dimata Allah dan sesama Manusia  
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d. Perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syari'at islam, yaitu 

memelihara agama Allah, akal, jiwa, keturunan, dan harta 

kekayaan.
57

 

Sedangkan indikator perbuatan yang buruk atau akhlak yang tercela 

adalah sebagai berikut:  

a. Perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datangnya dari 

setan  

b. perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan 

merugikan di akhirat  

c. Perbuatan yang menyimpang dari tujuan syari'at islam, yaitu 

merusak agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan.  

d. perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian  

e. perbuatan yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan  

f. perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dan dendam 

yang tidak berkesudahan. 
58

 

 

Akhlak Mahmudah adalah segala sifat yang baik yang telah 

dicontohkan oleh Rosulullah SAW dalam kehidupannya baik dalam segala 

ucapannya maupun perbuatannya, adapun yang termasuk Akhlak Mahmudah 

( akhlak terpuji) atau akhalak karimah ( akhlak yang mulia) antara lain: 

a. Ridho kepada Allah SWT, 

b. Cinta dan beriman kepada Allah SWT, 
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c. Beriman kepada Malaikat, Kitab, Rasul, hari Kiamat, dan takdir; 

d. Taat beribadah;  

e. Selalu menepati janji;  

f. Melaksanakan amanah;  

g. Berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan;  

h. Qanaah (rela terhadap pemberian Allah SWT.);  

i. Tawakal (berserah diri)  

j. Tadharu‟(merendahkan diri);  

k. Sabar 

l. Syukur  

m. Tawadhu‟ (merendahkan diri ) dan segala perbuatan yang baik 

menurut pandangan al-Qur‟an dan Al-Hadits
59

 

 

Akhlak madzmumah (akhlak tercela) atau akhlak sayyiyah (akhlak 

yang jelek) menurut syara‟ dibenci Allah dan Rasul-Nya yaitu sifat-sifat ahli 

maksiat pada Allah. adapun yang termasuk akhlak tercela antara lain:  

a. Kufur;  

b. Syirik; 

c. Murtad;  

d. Fasik;  

e. Riya‟;  

f. Takabbur;  

g. Mengadu domba;  
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h. Dengki/iri;  

i. Hasut;  

j. Kikir;  

k. Suka balas dendam;  

l. Khianat;  

m. Memutuskan silaturahmi;  

n. Putus asa;  

o. Segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam.
60

 

 

4. Tujuan Pembinaan Akhlak  

Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak 

ynag mulia ini sangat ditekankan karena di samping akan membawa 

kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan masyarakat 

pada umumnya. Dengan kata lain bahwa akhlak utama yang ditampilkan 

seseorang, tujuannya adalah untuk mendapatkankebahagiaan di dunia dan di 

akhirat.
61

 

Ibnu Maskawaih merumuskan tujuan pembinaan akhlak yaitu 

terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk 

melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai 

kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempura dalam arti 

yang sempurna. Tujuan pembinaan akhlak bersifat menyeluruh yakni 

mencakup kebahagiaan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Allah 
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Swt mengambarkan dalam alQur‟an tentang janji-Nya terhadap orang yang 

senantiasa berakhlak baik, diantaranya QS. an-Nahl : 97 

                         

                   

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.
62

 

Dalam hal ini salah satu contoh dari misi kerasullan SAW. Yang 

utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam salah satu 

hadisnya beliau menegaskan bahwa “Sesungguhnya Aku (Nabi Muhammad) 

diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia (HR. Baihaqi).  

Orang yang selalu melaksanakan akhlak baik, mereka akan 

senantiasa memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda diakhirat dan akan dimasukkan kedalam surga. Dengan 

demikian orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan keberuntungan 

hidup di dunia dan akhirat. 
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5.  Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup pembinaan akhlak yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak 

terhadap sesama manusia, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap alam 

sekitar. Penulis menguraikan pembagian akhlak yaitu sebagai berikut: 

C. Akhlak terhadap Allah SWT  

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan tingkah laku atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

yang lemah terhadap Allah. Orang-orang yang beriman mengerti 

akan kejadian alam semesta ini, niscaya ia akan menumpahkan 

harapannya kepada Allah SWT, niscaya ia akan berharap akan 

menjadi hamba yang baik, berharap untuk mendapatkan rahmat-Nya, 

menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya, 

diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: 

1) Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun 

juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam al-

Qur‟an sebagai pedoman hidup dan kehidupan. 

2) Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala 

larangan-Nya  

3) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan 

Allah 

4) Mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT  

5) Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Illahi 

setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya hingga 

batas tertinggi) 
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6) Memohon ampunan hanya kepada Allah 

7) Berbuat hanya kepada Allah. (At-taubah) yaitu suatu 

sikap yang menyesali perbuatan buruk yang pernah 

dilakukan dan berusaha menjauhinya, serta melakukan 

perbuatan baik. 

8) Bertawakal yaitu menyerahkan segala urusan kepada 

Allah Azza wa Jalla, membersihkannya dari ikhtiar yang 

keliru, dan tetap menapaki kawasankawasan hukum dan 

ketentuan. 

9) Zikrullah ( Mengingat Allah) adalah asas dari setiap 

ibadah kepada Allah SWT. karena merupakan pertanda 

hubungan antara hamba dan pencipta pada setiap saat 

dan tempat. 

D. Akhlak terhadap makhluk (sesama manusia)  

Akhlak terhadap manusia termasuk dirinya sendiri 

merupakan implikasi dari tumbuh dan berkembangnya iman 

seseorang.  Salah satu indikator kuatnya iman seseorang terlihat dalam 

perilaku terhadap orang lain, misalnya akhlak sopan santun terhadap 

sesama manusia. Akhlak terhadap manusia yaitu berkaitan dengan 

akhlak kepada orang tua, guru, tetangga dan lain sebagainya. 

1) Akhlak terhadap Diri Sendiri 

a. Sabar, yaitu menahan diri dari dorongan hawa nafsu 

demi menggapai keridaan Tuhannya dan 
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menggantinya dengan bersungguh-sungguh menjalani 

cobaan-cobaan dari Allah SWT.terhadapnya.  

b. Bersyukur, yaitu merupakan sikap seseorang untuk 

tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah 

SWT. 

c. Menunaikan Amanah, yaitu sifat dan sikap pribadi 

yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan 

sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta 

benda ataupun tugas kewajiban.  

d. Benar atau jujur, benar dalam berkataan adalah 

mengatakan keadaan yang sebenarnya, tidak 

mengada-ngada, dan tidak pula menyembunyikannya. 

e. Menepati janji, dan  

f. Memelihara kesucian diri
63

 

2) Akhlak Terhadap Keluarga  

a. Berbakti Kepada Orangtua  

Allah SWT melahirkan kita melalui ibu bapak kita, 

beliau adalah orang tua yang sangat berjasa dan tidak 

dapat dibalas walupun setinggi gunung, namun 

jasamu takkan terbalas juga. Maka kita sebagi anak 

harus berbakti, menghormati, jangan sampai 

menyakiti hati mereka. Oleh karena itu dalam Islam 
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menganjurkan untuk berbuat baik kepada kedua 

orang tua. 

b. Bersikap Baik Kepada Saudara  

Agama Islam memerintahkan untuk berbuat baik 

kepada sanak-saudara atau kaum kerabat sesudah 

menunaikan kewajiban kepada Allah SWT. dan Ibu 

Bapak. Hidup rukun dan damai dengan saudara dapat 

tercapai. 

3) Akhlak terhadap Masyarakat  

a. Berbuat Baik kepada tetangga  

Sesudah anggota keluarga sendiri, orang yang paling 

dekat dengan kita adalah tetangga. Kepada tetangga 

kita harus berbuat baik sebab mereka adalah orang 

yang lebih dekat dengan tempat tinggal kita dan selalu 

dibutuhkan oleh kita. Maka dari itu kita janganlah 

berbuat keonaran atau sampai menggangunya. 

b. Suka Menolong Orang Lain  

Tolong menolong untuk kebaikan dan rakwa kepada 

Allah adalah perintah Allah, yang dapat ditarik hukum 

wajib kepada setiap kaum muslimin dengan cara yang 

sesuai dengan keadaan obyek, orang yang 

bersangkutan, 

 

c. Akhlak tehadap lingkungan  
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Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar manusia, seperti binatang, 

tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa. Atas 

dasar itu semua manusia diberi tanggung jawab dan 

wewenang untuk mengelola dunia ini kepada kemakmuran 

dirinya sebagai anuhgrah dari Allah SWT yang harus dijaga 

dan dipelihara kelestariannya. 

 

C. Generasi Muda  

1. Pengertian Generasi muda 

Generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Dari segi artinya 

saja sudah memiliki makna sebagai orang yang akan meneruskan suatu 

bangsa, dari situ seharusnya kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari 

usaha pembangunan bangsa. Untuk itu peran generasi muda sebenarnya ada 

di dalam proses pembangunan tersebut.  

Setiap manusia itu pasti memiliki masa atau waktunya masing-masing 

untuk ikut serta dalam proses pembangunan bangsa, oleh karena itu kita 

sebagai generasi muda memiliki peran sebagai penerus proses pembangunan 

yang telah dibangun oleh para generasi sebelum kita. Sebab, jika mereka telah 

berakhir masa keikut sertaannya maka untuk selanjutnya peran generasi muda 

sangat diperlukan untuk melanjutkan proses pembangunan tersebut.  

Jika kita memang menginginkan negeri ini menjadi lebih maju, maka 

tentu saja kita harus terus memperjuangkan proses pembangunan di negeri 
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ini. Janganlah kita lepas tangan begitu saja, atau menyerahkan usaha 

tanggung jawab kita sebagai generasi penerus kepada pihak lain. Jadi peran 

generasi muda adalah untuk meneruskan semua perjuangan dari para generasi 

tua. Meneruskan usaha pembangunan itu bukanlah suatu beban, tapi itu 

merupakan hadiah bagi kita untuk mencapaikan proses pembangunan bangsa 

ini menjadi lebih baik. Ini adalah suatu hadiah yang sangat besar, bukannya 

suatu beban untuk menjalani kehidupan. Ketika peran generasi muda kita 

telah berhasil membuat bangsa ini menjadi lebih baik, itulah hadiah yang 

paling berharga, karena memang pada saat itu generasi tua belum bisa 

mencapainya.   

Suatu peran generasi muda tidak serta-merta harus langsung 

berhubungan dengan bangsa, tapi kita bisa memulai peran generasi muda 

sejak kita kecil, saat-saat dimana kita baru mengenal diri-sendiri dan 

lingkungan kita. Sejak saat itulah kita berusaha untuk membangun diri-sendiri 

untuk dijadikan bekal nanti ketika tiba saatnya untuk ikut serta dalam 

meneruskan proses pembangunan bangsa.  Jadi untuk itulah juga kenapa pada 

saat kita duduk di bangku sekolah dulu, kita diajari mata pelajaran tentang 

Sejarah Indonesia, karena memang bertujuan untuk menyadarkan kita 

terhadap pentingnya proses pembangunan di negeri ini. Dengan kata lain, kita 

harus sadar bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kita akan seberapa 

banyak kontribusi kita untuk bangsa ini.  

Dan itulah beberapa pemikiran saya mengenai peran generasi muda, 

agar kita tahu bahwa yang namanya zaman pasti akan terus berganti. Di 
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dalam pergantian zaman tersebut, kita juga tidak boleh membiarkan 

pembangunan di negeri ini berhenti begitu saja, untuk itulah peran generasi 

muda seharusnya hadir di tengah proses pembangunan bangsa.  

Telah kita ketahui bahwa generasi muda merupakan konsep-konsep 

yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. hal ini merupakan pengertian 

idiologis dan kultural dari pada pengertian ini. Di dalam masyarakat,  pemuda 

merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karma pemuda 

sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda 

akan menguasai masa depan.  

2. Sosialisasi Pemuda 

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui media 

pembelajaran dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berpikir agar ia 

dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sosialisasi, 

antara lain: Proses Sosialisasi, Media Sosialisasi dan Tujuan Sosialisasi.  

 

3. Proses sosialisasi 

Istilah sosialisasi menunjuk pada semua factor dan proses yang 

membuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah-tengah orang kain. 

Proses sosialisasilah yang membuat seseorang menjadi tahu bagaimana mesti 

ia bertingkah laku ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. 

Dari proses tersebut, seseorang akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-

kebiasaan hidupnya. Semua warga negara mengalami proses sosialisasi tanpa 
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kecuali dan kemampuan untuk hidup ditengah-tengah orang lain atau 

mengikuti norma yang berlaku dimasyarakat. Ini tidak datang begitu saja 

ketika seseorang dilahirkan, melainkan melalui proses sosialisasi.  Telah kita 

ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsepkonsep yang 

selalu dikaitkan dengan masalah dan merupakan beban modal bagi para 

pemuda.  

Tetapi di lain pihak pemuda juga menghadapi pesoalan seperti 

kenakalan remaja, ketidak patuhan kepada orang tua, frustasi, kecanduan 

narkotika, masa depan  suram. Semuanya itu akibat adanya jurang antara 

keinginan dalam harapan dengan kenyataan yang mereka hadapi.  

Kaum muda dalam setiap masyarakat dianggap sedang mengalami apa 

yang dinamakan ”moratorium”. Moratorium adalah masa persiapan yang 

diadakan masyarakat untuk memungkinkan pemuda-pemuda dalam waktu 

tertentu mengalami perubahan.  

Menurut pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda 

bahwa generasi muda dapat dilihat dari berbagai aspek sosial, yakni:  

a. sosial psikologi 

b. sosial budaya 

c. sosial ekonomi 

d. sosial politik 

e. Agama
64
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Generasi muda atau remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut 

dolescence, berasal dari bahasa latin adolescare yang artinya ” tumbuh atau 

tumbuh untuk mencapai kematangan ”.Perkembangan lebih lanjut, istilah 

adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan 

mental, emosional,sosial dan fisik ( Hurlock, 1991). Pandangan ini di dukung 

oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu 

usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, 

suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat 

orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. 

Pembinaan akhlak bagi setiap muslim adalah sebuah kewajiban yang harus 

dilakukan terus menerus. Baik dengan cari melalui pembinaan orang lain 

maupun pembinaan diri sendiri tanpa harus dituntun orang lain. Hidup di 

tengah krisis kehidupan sekarang ini, pembinaan akhlak memang harus lebih 

gencar dilakukan.Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa berbagai 

kerusakan dan kejahatan yang terlah terjadi sampai saat ini akibat manusia 

tidak lagi memegang dan mengamalkan akhlak yang baik. Kapitalisme dan 

hedonisme yang menginvasi kawasan muslim betul-betul telah berdampak 

buruk.  

Ditambah lagi kurangnya perhatian masyarakat Islam sendiri terhadap 

pendidikan atau pembinaan akhlak. Salah satu cendekiawan Islam abad ini, 

Sayyed Hosein Nasr, memberikan solusi untuk kembali lagi kepada tasawuf. 

Dalam kajian keilmuwan Islam (Khususnya di UIN) istilah yang digunakan 
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adalah Akhlak Tasawuf.  Generasi muda juga sedang mengalami 

perkembangan pesat dalam aspek intelektual.  

Transformasi intelektual dari cara berfikir remaja ini memungkinkan 

mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat 

dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua 

priode perkembangan. 
65

 

Oleh karena itu, rgenerasi muda sering dikenal dengan fase ”mencari 

jati diri” atau fase ”topan dan badai”. Generasi muda masih belum mampu 

menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun 

psikisnya.
66

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi Alam Ferdiansyah berjudul Komunikasi Interpersonal Dalam 

Dakwah Islam, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa proses 

komunikasi interpersonal berlangsung dengan tatap muka, sengaja dan 

spontanitas dan terjadi interaksi dipengaruhi pada kredebilitas dan 

kebuthan terhadap pesan yang disampaikan. Komunikasi interpersonal 

dalam dakwah Islam bahwa setiap muslim dalam berkomunikasi dengan 

orang lain mutlak tujuan yang baik yaitu mengajar, menyeru dan 

memanggil orang lain. 

2. Hasan Arfani berjudul Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam 

Membina Organisasi Kepemudaan di Desa Simpang Heran Kecamatan 

                                                           
65

 Juhana Wijaya, Psikologi Bimbingan, (Cet. I; Bandung:, 1988), h. 88. 
66

 Ibid  
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Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam penelitian ini 

komunikasi interpersonal kepala desa menggunakan model dialog, 

percakapan, sharing (tukar pengalaman hidup), dan mengadakan 

pelatihan. Sedangkan faktor pendukung yaitu kemampuan bahasa yang 

baik dan kemampuan cara berpikir yang baik. Bahwa yang dipakai dalam 

berinteraksi kepala desa dengan pemuda dengan kegiatan formal dan 

non-formal. Kepala desa mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan wawasan pemuda karena memiliki strategi-strategi khusus 

dalam meningkatkan wawasan para pemuda.Salah satu strateginya 

dengan komunnikasi interpersonal akan mempermudah kinerja kepala 

desa untuk mencapai target yang ditetapkan. 
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